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رشت -مرجان   گودرزی ، خبرنگار 
توسعه  ایرانی-مهدی محبوبی حسن 
کیاده گفت:گام هــای عملیاتی طرح 
توســعه ۵۰ هکتاری شهرک صنعتی 
شــفت با هــدف تامین زمیــن برای 
ســرمایه گذاران و کارآفرینــان کلید 

خورد.
مهــدی محبوبی حســن کیاده 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان گیالن در حاشــیه 
دیــدار میدانــی اســتاندار گیالن و 

نماینده مردم شهرســتان های شفت 
و فومن در مجلس شــورای اسالمی 
از شــهرک صنعتی شــفت ، گفت: با 
دســتور اســتاندارگیالن و نماینده 
مردم شهرســتان های شفت و فومن 
در مجلس شورای اسالمی به فرماندار 
شهرستان شفت ، مصوبه  طرح توسعه 
شهرک صنعتی شفت ابالغ و مراحل 

قانونی آن در حال انجام است .
وی افــزود : با توجه به اســتقبال 
ســرمایه گذاران از شــهرک صنعتی 

شفت گام های عملیاتی طرح توسعه 
۵۰ هکتاری این شــهرک صنعتی با 
هدف تامین زمین برای سرمایه گذاران 

و کارآفرینان کلید خورد.
وی اضافه کــرد: ایجــاد امکانات 
زیرساختی و تامین خدمات مورد نیاز 
از برنامه های توسعه این شهرک است تا 
مشکالت سرمایه گذاران برطرف شود.

محبوبی گفت:با اجرای این طرح 
توسعه ،۵۰ هکتار به مساحت شهرک 
صنعتی شفت افزوده می شود که بستر 

مناســبی برای جذب سرمایه گذاران 
فراهم خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت : امیدواریم 
با اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی 
شفت و جذب ســرمایه گذاران جدید 
شاهد ، هرچه ســریعتر در مدار تولید 
قرارگرفتن واحدهای صنعتی باشیم 
تا اشتغال و توسعه صنعتی شهرستان 

بیش از پیش محقق گردد.
مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان گیالن گفت: توسعه 

شــهرک ها و نواحی صنعتی ، تقاضا 
محور اســتان ، با هدف جذب سرمایه 

گذاران جدید صورت می گیرد.
محبوبــی اظهــار کــرد: جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز 
به بسترسازی داشــته و این شرکت 
به عنــوان حلقه اصلــی در جذب این 
ســرمایه گذاران نقش مهمــی را ایفا 
می کنــد و با توجه بــه اینکه فرهنگ 
اقتصادی و سرمایه گذاری از گذشته 
در این استان صنعتی شکل گرفته ما 
به دنبال واگذاری اراضی شــهرک ها و 
نواحی صنعتی به سرمایه گذاران دارای 

اهلیت هستیم.
وی در ادامه با اشــاره به استقبال 
ســرمایه گذاران تصریح کرد: با وجود 
تحریم هــای ظالمانه بر کشــورمان 
میتوان با تالش و همــت مضاعف در 
جذب ســرمایه گذاران جدید باعث 
رونق و توســعه شــهرک ها و نواحی 
صنعتی و ایجاد اشتغال برای جوانان 

کشور و استانمان باشیم .
مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتــی اســتان گیــالن در ادامه 
گفــت: تســهیلگری در روند جذب 
سرمایه گذاران را که یکی از دغدغه های 
مقام معظم رهبری اســت ؛ با جدیت 
پیگیری می کنیم تا شعار سال تولید 
، دانش بنیان ، اشتغال آفرین در عمل 

تحقق پیدا کند.
وی با اشــاره بــه احیــای صنایع 
آســیب  دیده تأکید کرد: متاســفانه 
برخی کارخانجات در استان به صورت 

نیمه فعال، راکد و تعطیــل بوده که با 
شناسایی این واحدها تالش مضاعف 
و پیگیری های جدی در احیا شدن آن 

صورت می گیرد .
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی گیالن گفت: شهرک صنعتی 
شــفت هم اکنــون دارای ۴۸هکتار 
مساحت است که تاکنون ۱۵۸ قرارداد 
سرمایه گذاری با متقاضیان منعقد که 
در قالب این قرارداد ها ۲۹هکتار زمین 

واگذار شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۵۸ واحد 
بهره بردار با اشتغال افزون بر ۸۳۵ نفر 

مشغول به فعالیت و تولید هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن :

طرح توسعه ۵۰ هکتاری شهرک صنعتی شفت کلید خورد

وی در ادامه بیان داشت : 
امیدواریم با اجرای طرح 
توسعه شهرک صنعتی 
شفت و جذب سرمایه 
گذاران جدید شاهد ، 

هرچه سریعتر در مدار 
تولید قرارگرفتن واحدهای 

صنعتی باشیم تا اشتغال و 
توسعه صنعتی شهرستان 
بیش از پیش محقق گردد.

مدیر آبفای اردستان خبر داد؛
پیشرفت 60 درصدی عملیات 
لوله گذاری طرح آبرسانی 
مجتمع روستایی همبرات

اصفهان - مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیر آبفای اردستان از پیشــرفت 6۰ درصدی 
عملیات لوله گــذاری طرح آبرســانی مجتمع 

روستایی همبرات خبر داد.
رضا دهقانی با اشــاره به این که با اجرای این 
طرح ۲۸ روستای شهرستان اردستان از آبرسانی 
پایدار بهره مند می شوند افزود: این طرح از تیر ماه 
سال گذشــته و با اعتبارات کمیته برنامه ریزی 

شهرستان به صورت امانی آغاز شده است.
وی با بیان این که طول این پروژه ۲۸ کیلومتر 
است بیان کرد: ۱6 کیلومتر از این خط انتقال اجرا 

شده و ۱۲ کیلومتر باقی مانده است.
وی با اشــاره به این که در این طرح یک حلقه 
چاه جدید نیز حفر و تجهیز خواهد شد گفت: در 
حال حاضر آب شرب شهرهای اردستان و زواره از 
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود و ۲ 
حلقه چاه عمیق در اردستان و ۴ حلقه چاه نیز در 
شهر زواره برای کمک به تامین آبرسانی پایدار این 

شهرها در مدار بهره برداری قرار دارند.
دهقانــی تصریح کرد: جمعیت شهرســتان 
اردســتان ۴۳ هزار نفر اســت که ۲۸ هزار نفر در 
شــهرها و ۱۵ هزار نفر در روستاها سکونت دارند 
ضمن این که جمعیت شهرســتان اردستان در 
ایام تعطیل با ورود گردشگران به 6۰ هزار نفر نیز 
می رسد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه 
شهر اردستان، مهاباد و زواره و۱۵۲ روستا تحت 
پوشــش خدمات آبفای اردستان هستند که آب 
مورد نیاز ساکنان۱۰7 روستا به صورت پایدار و ۴۵ 

روستا به صورت سیار تامین می شود.

    

 با حضور جمعی از مسئوالن؛
عملیات اجرایی فاز پنجم 

آبرسانی به روستاهای كهك 
آغاز شد

قم -خبرنگارتوســعه ایرانی-کلنگ عملیات 
اجرایی فاز پنجم آبرسانی به روستاهای شهرستان 
کهک با حضور جمعی از مســئوالن به زمین زده 

شد.
 مهندس حسن بختیاری مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان قم در مراســم کلنگ زنی 
عملیات اجرایی این پــروژه که با حضور فرماندار 
کهک و جمعی دیگر از مســئوالن برگزار شد در 
سخنانی اظهار داشت: این پروژه بخشی از پروژه 
کالن آبرســانی به ۸۰ روستای شهرستان کهک 
اســت به منظور رفع مشــکل کمبود آب در این 
منطقه اجرا می شود. وی با بیان اینکه احداث دو 
باب مخزن هزار و 7۵۰ مترمکعبی، یک ایستگاه 
پمپاژ و ۲ کیلومتر خط انتقال را از بخش های این 
پروژه اعالم کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۲۰۰ میلیارد ریال طی ۱۲ ماه توسط قرارگاه امام 
حسن مجتبی)ع( سازمان بسیج سازندگی سپاه 
علی بن ابی طالب قم به عنوان پیمانکار اجرا خواهد 
شد. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم 
ضمن قدردانی از همکاری های فرماندار شهرستان 
کهک در اجرای این پروژه ابــراز امیدواری کرد با 
همکاری تمام مســئوالن محلی این فاز از پروژه 
آبرسانی به روستاهای شهرستان کهک نیز طی 

برنامه زمان بندی به سرانجام برسد.
وی همچنین با اشاره به میزان مصرف باالی آب 
در روستاهای شهرستان کهک خاطرنشان کرد: 
متأسفانه در برخی از روستاها به دلیل استفاده غیر 
شــرب از آب، مصرف باالیی داریم که همین امر 
مشکالتی را در زمینه تأمین آب ایجاد کرده است.

بختیاری بر لزوم کنترل محلی بر روی مصارف 
آب تأکید کرد و اذعان داشــت: نباید از آب شرب 
که به ســختی و هزینه باال تأمین می شود برای 
آبیاری باغچه ها و درختان اســتفاده شود زیرا در 
این صورت هر پروژه ای هم که اجرا شــود چالش 
کمبود آب وجود خواهد داشت. وی تصریح کرد: 
زمانی پروژه های آبرسانی اجرا شده، کام مردم را 
شیرین و مشکالت کم آبی را رفع می کند که اهالی 
روستاها نیز دغدغه استفاده درست از آب و پرهیز 

از مصارف غیر شرب را داشته باشند.

استانها

سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی- نماینده ولی فقیه در 
استان کردستان گفت: امیدواریم در سال جدید پروژه های 

نیمه تمام شهری به بهره برداری برسد.
 حجت االسالم و المسلمین پورذهبی، در دیدار با شهردار 
و اعضای شورای شهر سنندج که در دفتر نماینده ولی فقیه در 
کردستان انجام شد، اظهار کرد: شهرداری  پرخدمات ترین 
دســتگاه  بوده که به هر اندازه به مردم خدمت رسانی کند، 

همانقدر رضایت مندی در جامعه ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه از فرصت مســئولیت در راســتای 
خدمت رسانی به مردم باشد، افزود: خدمت باید برای جلب 
محبت باشد، همانطور که نظام به همه اقشار مختلف مردم 

کشور خدمات ارائه می دهد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه برای 
جلب محبت، عالوه بر خدمت رســانی به مردم، به پرسنل 
شــهرداری نیز توجه شــود، تصریح کرد: نیروهای خدوم 

شهرداری در همه محالت سطح شهر مشغول انجام وظیفه 
هستند لذا می طلبد برای انگیزه بیشتر، از آنان حمایت شود.

وی محبت را از دیگر ملزومات خدمت رسانی عنوان کرد و 
افزود: باید خدمت رسانی طوری باشد که مردم آن را احساس 
کنند تا جائی کــه اگر ضعفی هم وجود داشــت، بدانند که 

خدمت در حال انجام است.
حجت االسالم و المســلمین پورذهبی با تأکید بر اینکه 
خدمت به مردم باید »بی منت، مفید و تأثیرگذار« باشــد 
عنوان کرد: تمام اقدامات و نتیجه خدمات باید به خود مردم 

بازگردد.
وی بارش برف سنگین اواخر ســال گذشته در سنندج 
را یک پدیده طبیعی و همانند ســایر اســتان های کشور 
دانست و خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی مشکالتی در 
خدمت رسانی به مردم در حوزه شهری ایجاد شد که باید برای 
مدیریت بهتر بحران احتمالی در آینده، برنامه ریزی بیشتر و 

ماشین آالت و تجهیزات الزم تأمین شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه همه 
مسئوالن وظایف خود را با تمام توان و به بهترین نحو انجام 
دهند، خطاب به شهردار و اعضای شورای شهر یادآور شد: 
امیدواریم در ســال جدید پروژه های نیمه تمام شهری به 

بهره برداری برسد.
شهردار و اعضای شورای شهر سنندج نیز در این دیدار هر 
کدام ضمن تبریک سال نو به ارائه راهکار و برنامه های حوزه 

کاری خود در سال ۱۴۰۱ پرداختند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

تمركز شهرداری و شورای شهر سنندج بر اتمام پروژه های نیمه تمام شهری باشد

کرج - خبرنگارتوسعه ایرانی- سرپرست سازمان سیما،  
منظر و فضای سبز شــهرداری کرج اعالم کرد: هشتمین 
جشنواره الله های کرج ازروز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در 
باغ الله های بوستان شهید چمران این کالنشهر میزبان 

عالقه مندان شده است.
»حمیدرضا عبداله پور«  در حاشــیه گشــایش این 
جشــنواره  گفت: بیش از ۲۰۰ هزار پیاز الله در ۴۰ واریته 
متنوع و رنگارنگ در باغ گلهای بوستان شهید چمران کرج 

کاشته شده است .
وی با اشاره به مشــارکت بخش خصوصی در برگزاری 
هشتمین جشنواره الله های باغ چمران کرج،  اظهار داشت:  
همچنین ۱۰ هزار گل های فصلی دیگر  در این جشنواره  در 

دید عالقه مندان قرار گرفته است.
این مسوول خاطرنشان کرد:  امسال با توجه به شرایط  
مناسب آب هوایی کالنشهر کرج هشتمین جشنواره الله ها 
از ۱۵ فروردین ماه جاری  برای عالقه مندان گشایش یافت.

 سرپرست سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج گفت: طی ۲ سال گذشته با توجه به شیوع 

کرونا جشنواره الله های کرج  برگزار نشد.
وی افزود: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با جشنواره 
الله های کرج ساعت بازدید عالقه مندان نیز نسبت به سال 
های گذشــته تفاوت کرده و اغلب مردم در ساعات بعد از 

افطار برای بازدید از جشنواره حضور می یابند.
عبداله پور تصریح کرد: میزان اعتباری که برای کاشت 
و برگزاری این جشنواره اختصاص یافته حدود سه میلیارد 

تومان است که توسط  بخش خصوصی تامین شده  است.
این مســوول با اشــاره به برگزاری برنامه های جانبی 
جشنواره الله ها،  افزود: نورافشانی  در شب های رمضان ، 
کارگاه آموزش گل و گیاه برای بازدید کنندگان ،  برگزاری 
مسابقات شهروندی ،  نقاشی با موضوعات گل و گیاه  و پارک 
الله از جمله برنامه هایی است که در ایام جشنواره تدارک 

دیده شده است.
وی ادامه داد:  پیش بینی می شود امسال حدود ۳۰۰ 

هزار نفر از جشنواره باغ الله های کرج بازدید کنند.
 آیین اختتامیه  این جشــنواره روز ۲۱ اردیبهشت ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی گفت:اجرای مصوبات 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید الزامی است صابر پرنیان در دیدار 
با اعضای هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان طی ســالهای اخیر ، بر الزامی بودن اجرای 

مصوبات ستاد تسهیل توسط دستگاههای متولی تاکید کرد.
مهندس صابر پرنیان در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن 
سال جدید و ماه مبارک رمضان و آرزوی بهره مندی از فیوضات 
ماه مهمانی خدا ، گفت : با پیگیری های انجام شده از طریق وزارت 
صمت ، قانون الزامی شدن اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید از طریق تمامی دستگاههای مسئول و بانک ها طی 

هفته آینده ابالغ خواهد شد و باالترین ضمانت اجرایی را خواهد 
داشت. وی با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل هرچه بیشتر 
بخش های خصوصی و دولتی در تحقق شعار » تولید ، دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین » ، افزود : بخش خصوصی و فعالین 
اقتصادی استان هموراه همراه جامعه صنعتی ، معدنی و تجاری 
بوده اند و به همت تولیدکنندگان و جهادگران عرصه اقتصادی ، 

در مسیر توسعه همه جانبه استان پیش می رویم.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی در ادامه این دیدار از 
زحمات اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان در پیشبرد 
مصوبات ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید و تالش بی وقفه 
اعضای ستاد در حل مشکالت صنعتگران و تولیدکنندگان 

قدردانی کرد.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید الزامی است
 باغ الله های كرج  به روی عالقه مندان گشوده شد

خبرخبر


